
ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 вересня 2022 року м. Одеса 

 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

ректора доцента Швеця Д.В. про організацію взаємодії Головного управління 

Національної поліції в Одеській області та Одеського державного університету 

внутрішніх справ, Вчена рада. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Укласти договір про взаємодію Головного управління Національної поліції в 

Одеській області та Одеського державного університету внутрішніх справ.  

 

 
Оригінал протоколу підписали: 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 вересня 2022 року м. Одеса 

 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. про схвалення плану 

роботи Вченої ради університету на 2022/2023 навчальний рік, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити план роботи Вченої ради Одеського державного університету 

внутрішніх справ на 2022/2023 навчальний рік. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 вересня 2022 року м. Одеса 

 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

начальника навчально-методичного відділу доцента Сіфорова О.І. про підсумки 

літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 навчального року, Вчена рада. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Керівникам факультетів та кафедр університету: 

2.1. Продовжити практику залучення найбільш досвідчених працівників 

практичних підрозділів Національної поліції України, а також інших майбутніх 

роботодавців до проведення навчальних занять із здобувачами вищої освіти в 

університеті; 

2.2. Посилити контроль щодо якісного наповнення навчально-методичною 

документацією освітній портал МІА:Освіта науково-педагогічними працівниками 

відповідно до Положення про освітній портал університету та Положення про 

навчально-методичний комплекс із навчальної дисципліни; 

2.3. Для якісної організації атестації здобувачів вищої освіти у 2023 році до 10 

жовтня 2022 року надати до навчально-методичного відділу список голів 

екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти у 2023 році відповідно до 

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з 

атестації здобувачів вищої освіти в університеті; 

2.4. Спільно з гарантами освітньо-професійних програм розробити до 01 лютого 

2023 року перелік вибіркових навчальних дисциплін для формування проєкту 

відповідних навчальних планів та каталогів вибіркових освітніх компонентів на 

2023/2024 навчальний рік. 

3. Кураторам навчальних взводів посилити контроль за якісним проведенням 

самостійної підготовки курсантів.  

4. Начальнику навчально-методичному відділу доценту Сіфорову О.І. 

здійснювати вибіркову перевірку проведення навчальних занять науково-

педагогічними працівниками та самостійної підготовки курсантів університету. 

 

Оригінал протоколу підписали: 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 вересня 2022 року м. Одеса 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

5.СЛУХАЛИ: 

завідувача докторантури та аспірантури Теслюк І.О. про затвердження 

індивідуальних планів наукової роботи аспірантів, ад’юнктів та докторантів, Вчена 

рада. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити індивідуальні плани наукової роботи:  

1.1. ад’юнктів: Корженко О.М., Остроглядової О.Г. 

1.2. аспірантів денної форми навчання: Джулая Д.О., Громіка В.Р., Іванова О.О., 

Кірсанова О.В., Михайленка Є.О., Самоха М.Ю., Соломенцева В.В., Цуркана Є.В., 

Чекереса А.К., Швеця М.О. 

1.3. аспірантів заочної форми навчання: Бобчинського П.М., Бурангулова В.А., 

Галая А.Ю., Гончарука О.М., Григоращенка О.В., Думітрашка В.М., Желновача 

Є.Г., Здебського Д.В., Книшова В.П., Кульчицького М.А., Матвійчук  Ю.В., 

Мерденова Ю.В., Педіна Р.А., Попова К.О., Процюка Е.О., Пташенко С.І., Січкаря 

О.В., Стоянова К.С.  

1.4. докторантів: Кочемировської О.О., Сільницького І.В.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 вересня 2022 року м. Одеса 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

завідувача докторантури та аспірантури Теслюк І.О. про надання академічної 

відпустки здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Вчена рада. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Надати академічну відпустку строком на один рік, з 01 жовтня 2022 року:  

Гдановій Д.Р., аспірантці 3-го курсу заочної форми навчання;  

Ісмайловій Д.А., аспірантці 2-го курсу заочної форми навчання; 

Слаблюку Н.С., аспіранту 4-го курсу заочної форми навчання.  

 

Оригінал протоколу підписали: 

 
Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 вересня 2022 року м. Одеса 

 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

завідувача кафедри кримінального права та кримінології професора 

Конопельського В.Я. про утворення разової спеціалізованої вченої ради, Вчена  

рада. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Утворити разову спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.032 для захисту 

дисертації аспірантки Агапової К.В. на тему: «Запобігання кримінальним 

правопорушенням, що вчиняються молодіжними угрупованнями» в такому складі: 

голова – Корнієнко М.В., д.ю.н., проф., проректор Одеського державного 

університету внутрішніх справ; рецензенти: Бабенко А.М., д.ю.н., проф., т.в.о. 

директора навчально-наукового інституту права та кібербезпеки Одеського 

державного університету внутрішніх справ; Кулик Л.М., к.ю.н., доц., доцент кафедри 

кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх 

справ; офіційні опоненти: Колб О.Г., д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального 

права та процесу Національного університету «Львівська політехніка»; Блага А.Б., 

д.ю.н., доц., завідувач кафедри цивільного та кримінального права і процесу 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили. 

2. Начальнику відділу організації наукової роботи Домброван Н.В. протягом 

п’яти робочих днів із дати видання наказу про введення в дію цього рішення Вченої 

ради організувати виконання вимог п. 18 Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 

освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 
Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

  



ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ № 1 

засідання Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

29 вересня 2022 року м. Одеса 

 

 

Голова Вченої ради – Швець Д.В. 

Заступник голови Вченої ради – Братель С.Г. 

Учений секретар – Ісаєнко М.М. 

 

Присутні: члени Вченої ради. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

ученого секретаря секретаріату Вченої ради Ісаєнка М.М. про створення комісій 

Вченої ради, Вчена рада 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Для підготовки висновку про рівень педагогічної, навчально-методичної та 

наукової роботи професора кафедри кримінального права та кримінології Собко Г.М., 

а також відповідність атестаційних матеріалів здобувача вченого звання професора 

створити комісію Вченої ради в такому складі: професор Бабенко А.М., т.в.о. 

директора навчально-наукового інституту права та кібербезпеки; професор Денисова 

А.В., завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу; 

доцент Сіфоров О.І., начальник навчально-методичного відділу. 

3. Для підготовки висновку про рівень педагогічної, навчально-методичної та 

наукової роботи доцента кафедри кримінального процесу Лісніченка Д.В., а також 

відповідність атестаційних матеріалів здобувача вченого звання доцента створити 

комісію Вченої ради в такому складі: професор Албул С.В., професор кафедри 

оперативно-розшукової діяльності; Денисова А.В., завідувач кафедри 

адміністративного права та адміністративного процесу; професор Конопельський 

В.Я., завідувач кафедри кримінального права та кримінології. 

 

 

Оригінал протоколу підписали: 

 
Голова Вченої ради  підпис Дмитро ШВЕЦЬ 

Учений секретар Вченої ради підпис Максим ІСАЄНКО 

 


